ထာ၀ရဘုရာားမိန႕္ ေတာ္မူသ္္ာားး၊ လမ္ားနာားမမာ ရပ္၍ ၾ္သ့္႐ ၾ္ေလာ့႐့။
ေရမားလမ္ားေ

ာေ္ားတိ႕ု ္ို

မမာရမူ
ိ နသ္ား

ရမာေဖလလ္္း၊ ေ္ာေ္ားေူာလမ္ားူသ္ အဘယ္

ေ
ု မားမမန္ား၍ ထိလ
ု မ္ားူိ႕ု လိ္
ု ၾ္ ္ေလာ့႐့။ ူိိ႕ု မပပလမလေ္း၊ စိတ္

ႏွမလုားူ္္ူာၾ္လိမ့႐မ
္ သ့္။
ေယရမိအနာ္တတ္
ိ လမ္ား ၆ား၁၆
နိဒါန္ား
မမန္မာႏွုိေ္ေႏွမေ့္႐တ္ အမခာားအာရမႏွုိေ္ေမလာားမမ လအေတာ္မလာားမလာား(ပသာတတ္အပါအ၀ေ္) တုိူသ္
ခရစ္ယာန္ဘာူာ၏ မလအရေ္ားအမမစ္္ို အေမရိ္ (ူိ)ု အေနာ္္တိုေ္ားႏွုိေ္ေမမ

၍ မမာားယေ္ားစာ

လ္္ခထာားၾ္ူသ့္။ ၄ေ္ားူသ္ ၾ္ားမာားေူာနာားလသ္မ လြဲမမာားမခေ္ားမဖစ္ူသ့္။ ဤစာအုပ္ေယ္
ေလား္ ူေ့႐္အာား ္မၻာေမမျ္ားေပးရမိ အမမန္တ္ယ္ ေရမားအ္လ်ုား ဘာူာတစ္ခုအာား ေဖာ္မပ
ေပားနုိေ္ပါလိမ့္႐မသ့္။
ခရစ္ယာန္ဘာူာ၏ မလအရေ္ားအမမစ္မမာ အရတ္ႏွုိေ္ေ(အေရမ႕အလယ္ပိုေ္ားေဒူဒ မဖစ္၍ လန္ခြဲ့႐
ူသ့္႐ ႏွမစ္ေပါေ္ားေလားေထာေ္ေ္လာ္္ မဖစ္ူသ့္။ တနသ္ား်ိုေူာ ေ ါတမမမတ္စာဘုရာား ဖာားမမေ္ ေတာ
ေတာ္မမမ ႏွမစ္ ၁၅၀၀ ေ္လာ္ခန္္မဖစ္စပား ္န္မဖ ားရမပ္း၊ ပေလတိုး၊
ေ္လာ္ၾ္ာားေူာ ေရမားပသာရမိမလာားမတိုေ္ခေ္္လသ္ား မဖစ္ူသ့္။

အရစၥတုိတယ္ ႏွမေ့႐္ အမခာား

ထို္ာလ၌ ဘုရာားူခေ္ူသ္ အာမဗ

ေူာ လတစ္ ားႏွမေ့႐္ ္တိတစ္ခုမပပလုပ္ခြဲ့႐ူသ့္။ (ူ၏

ပထမ်ုားေူာ လေယာ္လ္ာားး၊ လမိန္ားမတိုႏွမေ့္႐ မပပလုပ္ထာားခြဲ့႐ေူာ ္တိမမ ထပ္မတိုားခလြဲ႕မခေ္ားလသ္ား
မဖစ္ပါူသ့္။) ထို္တိမမာ လူာားတို္ို အမပစ္တရာားမမ္ယ္တေ္ရန္ ထမခာားေူာ လူာားတစ္ ား
အာား ဤေလာ္ူိုေစလႊတ္မသ္
ျ္ားမ ၤလာလသ္ားမဖစ္လိမ့္႐မသ္
စၾ္ာ၀႒ာျ္ား္ို
ရာဇ၀ေ္ူသ္

၍မဖစ္ူသ့္။ ထုိလူာားူသ္ လမလိပားမလာားအာားလုားအဖို ေ္ာေ္ား

ု မိနေတာ္
္
မခြဲူ
့႐ သ့္။ ထိုအခလိန္ (ဘစ- ၂၀၀၀)ခန္ မမစတေ္၍

ဖန္်ေ္ားေူာ

ဘုရာားူခေ္အေပး

ယုၾ္သ္မခေ္ားႏွမေ့္႐

အစၥေရား(ဣူေရလ)

လမလိပားမလာားအၾ္ာားတေ္

ူခေ္ေယရခရစ္ေတာ္ ေပးထန္ားလာစပား

ခလ္္မခေ္ား်ိုူလိုပေ္

ဤူမုိေ္ား၀ေ္ားလမ္ား၏

ပလ႕ႏွမ႕ူာားူသ့္။

ထိုေနာ္္

အေရမ႕အလယ္ပိုေ္ားေဒူႏွမေ့္႐

ေရာပတစ္ခေ္ူို ်္္လ္္ပလ႕ႏွမခြဲ့႐ူသ့္။ ပထမရာစုႏွမစ္၏ အရမိန္အ

ုန္မဖေ့္႐ တိုားတ္္မေၾ္ာေ့္႐

ဤူမုိေ္ား၀ေ္လမ္ားူသ္ ္မၻာတ၀မမ္ားလုားူို ်္္လ္္ပလ႕ႏွမ႕ေရာ္္ရမိူာားခြဲ့႐ူသ့္။
ထိုအခလိန္မမစ၍

ယေနေခတ္္ာလတိုေ္ေအာေ္

မေရမတ္္ႏွုိေ္ူသ့္႐

ူန္ားေပါေ္ားမလာားစာေူာ

လူာားတုိူသ္ ထိုူမုိေ္ား၀ေ္လမ္ား ေနာ္္ူိုလုိ္္ခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ယခုအခလိန္၌ ထိုမဖစ္ရပ္ူမုိေ္ားအာား
္မၻာေပးရမိလမလိပားတိုေ္ား

ႏွုိေ္ေတုိေ္ားမမ

လူန္ားေထာေ္ေပါေ္ားမလာားစာ္

လ္္ခယုၾ္သ္ၾ္စပားး၊

ေနာ္္လုိ္္မလာားမဖစ္လာၾ္ူသ့္။
မၾ္ာမ မိနစ္အနသ္ားေယ္အတေ္ား ူေ္ဖတ္ရမသ့္႐ အေၾ္ာေ္ားအရာမလာား္ ူေ့႐္ဘ၀အာား ေမပာေ္ားလြဲ
ေ္ာေ္ားေမပာေ္ားလြဲေစလိမ့္႐မသ့္။

ထိုေၾ္ာေ့္႐

ပ္ေထားေပလမခေ္ား

မုူာမဖေ့္႐ မပသ့္႐ႏွမ္္ေနေူာ

ေလာ္တေ္ ူမၼာတရာား္ို ူိမမေ္ႏွုိေ္ရန္ ဘုရာားူခေ္ထမမ အ္အသ္ို ေတာေ္ားခလလ္္
ဤအေၾ္ာေ္ားအရာမလာား္ုိ

ုတစုိ္္ဖတ္ ရန္ ေ မတတာမဖေ့္႐ တုိ္္တန္ားလိုပါူသ့္။ ဤစာအုပ္ေယ္

ေရားူာားူူသ္ ူေ္ႏွမေ့္႐ တစ္ေနေနတေ္ ေတ႕်ုရလိမ့႐္မသ္

ု ေမမလာ္လေ့္႐ပါူသ့္။

၁့။ အခလိန္
္ ာလ၏ အစအ ား
အစအ ားမဖစ္ေူာ လန္ခြဲ့႐ေူာႏွမစ္ေပါေ္ား (၆၀၀၀ဒ ေမခာ္္ေထာေ္ေ္လာ္ခန္္ ဘုရာားူခေ္ူသ္
ဤစၾ္ာ၀႒ာျ္ား္ိုဖန္်ေ္ားစပား ပထမ်ုား လေယာ္လာ္ားႏွမေ့္႐ လမိန္ားမ(အာဒႏွမေ့္႐ ၀) ္ို ဖန္်ေ္ား
ခြဲ့႐ူသ့္။ ထိ္ုေနာ္္ ူတိုအာား ူာယာလမပေူာ
(ေ္ာေ္ားမေ္ာေ္ားူိ္ိမ္ားရာအပေ္)မမ

ယလာ ္တစ္ခုတေ္ထာားရမိစပား ူစ္ပေ္တစ္ပေ္

အူား္ိုမစာားရန္

ေူာ

ပသတ္တစ္ခုတသ္ား္ိုူာ

လို္္နာဖို မိန္ေတာ္မထာားခြဲ့႐ူသ့္။ ူိုေူာ္ ္ိႏွ္ုပ္တို၏ ပထမ်ုားေူာ ဘုိားေဘားတိုူသ္
ဘုရာားူခေ္အာား

မနာခခြဲ့႐ေူာေၾ္ာေ့္႐

စိတ္်ေ္ားရြဲစရာမလာားႏွမေ့္႐ေူမခေ္ားတရာားမလာား္ိုူာ

ယေ်ာေ္လာခြဲ့႐ၾ္ရူသ့္။ ူိုေူာ္လသ္ား ဘုရာားႏွမေ့္႐ လအၾ္ာားရမိ ရေ္ားႏွမားေူာ ်္္ႏွယ္မ္ို
မပန္လသ္ရရမိႏွုိေ္ရန္ ္ယ္တေ္ရမေ္တစ္ ား္ို ေစလႊတ္မသ္

ု ဘုရာားရမေ္္ ္တိမပပခြဲ့႐ူသ့္။ ထို္တိ

ေတာ္္ို ယုၾ္သ္ေူာူတုိူသ္ ္ယ္တေ္မခေ္ားခၾ္ရမသ္မဖစ္ူသ့္။

အာဒႏွမေ့႐္ ဝ္ို ဒေ္ ယလာ ထ
္ မ
ြဲ မ ႏွမေထ
္ တ
ု ေ
္ လူသ့္။ (္မၻာ ား္လမ္ား ၃ား၂၂-၂၄)
ူိုေူာ္ ူမၼာ္လမ္ားစာအရ်ုိေူာ္ အာဒႏွမေ့႐္

၀၏ ူာားစ ္ေမမား်္္တုိူသ္ ေနာေ္တရစပား

ေမပာေ္ားလြဲရမသ့္႐အစာား ဘုရာားူခေ္အာား ်္္လ္္်န္္လေ္ပုန္္န္ခ့႐ၾြဲ ္ူသ့္။ ထိုအေၾ္ာေ္ား ေၾ
ေၾ္ာေ့္႐ ဘုရာားူခေ္္ ေနာ အမသ္ရမိေူာူ တစ္ ားအာား အလန္ျ္ားမာားေူာ ူေဘၤာတစ္စား
တသ္ေ်ာ္္ေစစပား တိရစာန္တစ္မလိပားတေ္ စုတြဲတစ္စုစ ထသ့္႐ေစူသ့္။ အဘယ့္႐ေၾ္ာေ့္႐်ုိေူာ္
ဘုရာားူခေ္ူသ္ ္မၻာေလာ္ျ္ား တစ္ခုလုားအာား ေရလႊမ္ားမိုားေစစပား ထိုူေဘၤာအတေ္ားရမိေူာ
အရာမလာားႏွမေ့႐္ ေနာ ၏မိူာားစု၀ေ္ ရမစ္ ားမမလြဲ၍ အာားလုား္ို ဖလ္္်ားပစ္ရန္မဖစ္ူသ့္။

ေနာ ႏွမေ့႐္ ူေဘၤာျ္ား (္မၻာ ား္လမ္ား ၆-၈)
“ူေဘၤာ”

ေူာ တ ုတ္စာစ္ာားလုားတေ္ အ္ၡရာူုားလုားမဖေ့္႐ဖ႕ြဲ စသ္ားထာားေၾ္ာေ္ားေတ႕ရူသ့္။

၄ေ္ားတုိမမာ “အုိားခ္္”း၊ “ရမစ္ ဏန္ား”ႏွမေ့္႐ “လမလာား” မဖစ္ူသ့္။ ထိုအ့႐အာားူေ့႐္ဖယ္ရာ အခလ္္ေၾ္ာေ့္႐
အခလိပ႕္လမ္ားစာားပသာရမေ္မလာား္ တ ုတ္လမလိပားတို၏ စာေပအ္ၡရာူသ္ ဘစ ၃၀၀၀ ၀န္ား္လေ္ခန္
တေ္ စတေ္ူသ္

ု ူတ္မမတ္ၾ္ူသ့္။ အဘယ္ေၾ္ာေ့္႐်ိုေူာ္ ထိုစာေပ၏ အရေ္ားအမမစ္ူသ္

ယ ္ေ္လားမူမုိေ္ားမလာားႏွမေ့္႐ ဒ႑ာရမလာားတေ္ ေဖာ္မပမမတ္တမ္ားတေ္ထာားေူာ ဤ္လမ္ားစာပါ ္မၻာ့႐ေရ
လႊမ္ားမိုားမခေ္ားႏွမေ့္႐ ်္္ႏွယ္ေန၍ မဖစ္ူသ့္။ (္မၻာ ား္လမ္ား ၇ား၁၃)

⾈⛵ + ⼋8 + ⼝🛉= 船🚢
“အုိားခ္္”

+ “ရမစ္ ဏန္ား” + “လမလာား”

ေရလႊမ္ားမိုားမခေ္ားစပားေနာ္္တေ္ ေနာ ႏွမေ့္႐

= ူေဘၤာ

ူမိူာားစုအပါအ၀ေ္

တိရစာန္မလာားအာားလုားတုိူသ္

ူေဘၤာျ္ားအာား စန္ခာ္ာ ္မၻာူစ္တစ္ခု စတေ္ခြဲ့႐ၾ္မပန္ူသ္(္မၻာ ား္လမ္ား ၈ား ၁၈-၁၉)့။
ဘုရာားူခေ္မမ ေနာ ႏွမေ့္႐ူမလိပား်္္မလာားအာား ္မၻာေမမမပေ္အႏွမ႕ လ ားေရားတိုားပာားမလာားမပာားရန္ အမိန္
ေတာ္ရမိခြဲ့႐ူသ္(္မၻာ ား္လမ္ား ၉ား၁)့။ ူိုေူာ္ ေနာ ၏ ူာားေမမားမမစ္တုိူသ္ မာန္မာနျ္ားလာ္ာ
ဘုရာားအာား မနာခၾ္ေတာ့႐ဘြဲ ေရမားေ

ာေ္ား အရတ္ရမိ ေဘဘလု(ဗာဗုလုန)္ အနားတစ္၀ို္္တေ္

အေမခခလလလ္္ ္ိုယ္ပိုေ္စမိပ႕မလာား္ိုတသ္ေ်ာ္္စပားေနထိုေ္ခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ထို္ာလ၌ လအာားလုား
တိုူသ္ ဘာူာစ္ာားတစ္မလိပားတသ္ား္ိုူာ အူုားမပပၾ္ရာ ဘုရာားူခေ္ ်ေ္ားၾ္လာစပား ူတိုအ
ခလေ္ားခလေ္ား နာားမလသ္ႏွုိေ္ေစရန္ ဘာူာစ္ာားမလာားအာား ပ္ေထားေစခြဲ့႐ူသ္(္မၻာ ား္လမ္ား ၁၁ား၁-၇)့။
ထိုအခါ ယခေ္အတုိေ္ား ေနထိေ
ု ္ရန္ႏွမေ့္႐ အလုပ္လုပ္္ို္ေ္ရန္ အခ္္အခြဲမဖစ္လာူမဖေ့္႐ ဘာူာစ္ာား

တေူာူမလာားအခလေ္ားခလေ္ား မပန္လသ္စုစသ္ား၍ အမခာားနယ္ေမမမလာားူို ေမပာေ္ားေရ႕ ေနထိုေ္ၾ္မခေ္ားမဖေ့္႐
ယေန္မၻာတေ္

မတသမခာားနာားေူာ

လမလိပားစုမလာား

ေပးေပါ္္ခြဲ့႐ေလူသ့္။

ူိုေူာ္လသ္ား

ူတိုူသ္ မိမိတို္ိုယ္ပုိေ္လမ္ားစ ္မဖေ့္႐ူာေလမလာ္္လမမ္ားစပား ဘုရာား္ုိူိရန္ စိတ္၀ေ္စာားမလသ္ား
မရမိၾ္ေတာ့႐ေခလ့။

ဗာဗုလန
ု ရ
္ တ
ြဲ ္
ို ျ္ ္ား (္မၻာ ား္လမ္ား ၁၁ား၁-၉)

၂့။ လတိူသ္
ု
္ိယ
ု ပ
္ ေ
ို ဘ
္ ာူာမလာား ဖန္တားလာၾ္မခေ္ား
္ိႏွ္ုပ္တို၏ ဘုိားေဘားမလာားတိုူသ္ ဘုရာား္ုိ္ိုယ္ေတ႕ူိရမိေူာ္လသ္ား အခလိန္ၾ္ာလာူသ္ႏွမေ့္႐
အမမလ ထိုအူိ ာဏ္မလာားေပလာ္္်ုားူာား၍ မိမိတို၏ ္ိုယ္ပုိေ္ဘုရာားမလာား ဖန္တားလာခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။
အခလိပ႕္လူသ္
်ေ္ားူ္္လာူသ္

တိရစာန္ႏွမေ့႐တ
္ ူသ္

၍၄ေ္ားး၊

အခလိပ႕္လူသ္

နတ္ဘုရာားမလိပားႏွယ္မမ

ု၄ေ္ား ေမပာ်ုိၾ္ူသ့္။ အခလိပ႕္လသ္ား စၾ္ာ၀ဠာူသ္ ရမိႏွမေ့္႐စပားူာားမဖစ္

လ႕္လေ့္႐၀တ္ႏွမေ့္႐ စသ္ားမလ ္ားမလာားမဖေ့႐္ ဖ႕ြဲ စသ္ားထာားူသ္

ု်ုိူသ့္။ ူုိမဖေ့႐္ လတုိူသ္ ူစ္ပေ္မလာားး၊

မမစ္ေခလာေ္ားမလာား မိမိတုိ၏ ဘိုားေဘားမလာားး၊ ေနႏွမေ့႐္လမလာား္ို ္ုိား္ယ္စမပပလာၾ္ူသ့္။ အခလိပ႕္လသ္ား

လူာားအာားလုားူသ္ ဘုရာားမဖစ္ၾ္ူသ္

ု ်ိုလာၾ္ူသ့္။ ူုိ႕မဖေ့႐္ ္န ားဘုရာား၏ ္တိေတာ္

ႏွမေ့္႐ ဘုရာား္ုိူိႏွုိေ္ေူာ အူိပသာတုိူသ္ တမဖသ္ားမဖသ္ား ေပလာ္္်ုားခြဲ့႐ူသ့္။

လ ားဘာူာ

အစၥလမ္ဘာူာ

ႏွ
ိ ၵ ဘာူာ

္န္မဖ ားရမပဘ
္ ာူာ

ဗုဒၶဘာူာ

္ာအိဒ
ု ေ
ို ဘ
္ ာူာ

၃့။ အထား္တိေတာ္
လန္ခြဲ့႐ေူာႏွမစ္ေပါေ္ား (၄၀၀၀ဒေ္လာ္း၊ ေ ါတမမမတ္စာဘုရာားမဖာားမႏွမစ္ေပါေ္ား (၁၅၀၀) ၀န္ား္လေ္ခန္
တေ္ ဘုရာားူခေ္ူသ္ အာရ္(Ur- ရ)

ုေခးတေ္ေူာ (ယေန အရတ္)မမ အာမဗ

လတစ္ ားအာား စ္ာားေမပာ်ုိခ့႐ူ
ြဲ သ့္။

ဘစ ၂၀၀၀ အာမဗ

ေခတ္ ေရမားေ

(္မၻာ ား္လမ္ား ၁၁-၁၂)

ာေ္ားအရတ္ႏွေ
ို ေ
္

ုအမသ္ရမိေူာ

အာစဗူသ္ ဘစ(၂၁၆၆)တေ္ ေမားဖာားခြဲ့႐စပား မိရိုားဖလာအတိုေ္ား ူတုိ္ုိယ္တုိ္ေ္လ္္မဖေ့႐္ ဖန္တားထာား
ေူာ နတ္ဘုရာားမလာား္ို ္ုိား္ယ္ေူာ လအမလာားၾ္ာားတေ္ ေနထုိေ္ူမဖစ္ူသ့္။ ထိုအခါ ထာ၀ရ
ဘုရာားမမ အာစဗအာား ူ၏မိဘႏွမေ့႐္ တုိေ္ားမပသ္္ုိစန္၍ ူ္ုိယ္တုိေ္သႊန္မပမသ့္႐ေနရာူစ္ူို ေရႊ႕ေမပာ
ေရႊ႕ေမပာေ္ားရန္ အမိန္ေတာ္ရမိူသ့္။ (္မၻာ ား္လမ္ား ၁၂ား၁-၃)

အာမဗ

ူသ္ ဘုရာားူခေ္ေနာ္္လ္
ို ရ
္ န္ ူအဖအိမႏွ
္ ေ
မ ့႐္ ူႏွိုေေ
္ ္ိစ
ု န္ခါူသ့္။

(္မၻာ ား္လမ္ား ၁၂ား၁-၄)
အူ္္ (၇၅)ႏွမစ္ ရမိေနစပားမဖစ္ေူာ အာမဗ

ူသ္ ဘုရာား၏ ေစခိုေ္ားခလ္္အတို္ေ္ား ခရားထ္္ခာ

လာခြဲ့႐ရာ အေရမ႕အလယ္ပိုေ္ားအရပ္ရမိ အစၥေရား(ဣူေရလဒ ေဒူူို ေရာ္္ရမိလာူသ့္။ ထိုေနာ္္
ထာဝရဘုရာား္

အာမဗအာား

္တိ(၃)ခု

ေပားအပ္ခြဲ့႐ပါူသ့္။

ထို္တိမလာားမမာ

ူေ့္႐အာား ေ္ာ

ေ္ာေ္ားျ္ား ေပားေူာူ္ို ေါူသ္လသ္ား ေ္ာေ္ားျ္ားေပားမသ့္။ ူေ့္႐အာား ္လိန္်ြဲေူာူအာား
ေါူသ္

္လိန္်မ
ြဲ သ့္။

ခစာားရမသ္

္မၻာေပး၌ူေ္၏

ူာားစ ္ေမမား်္္တိုူသ္

အစ ္အမမြဲေ္ာေ္ားျ္ား

၍မဖစ္ူသ့္။ ဤူိုမဖေ့္႐ အာမဗူသ္ အစၥေရားလမလိပားမလာားႏွမေ့္႐ အာရတ္တို၏ ္န ား

ဖခေ္မဖစ္လာခြဲ့႐ူသ့္။ အမမန္တ္ယ္၌ ေလာ္တေ္ရမိေူာ လမလိပားအာားလုားအေပးေပားထာားေူာ
ေ္ာေ္ားျ္ားေတာ္ူသ္ ူ၏မလိပား်္္မမမဖစ္၍ ္ိႏွု္ပ္တို၏ ္န ားဘိုားေဘားမလာားူို ္တိေပားထာား ေူာ
ေူာူမဖစ္ူသ့္။
ထာဝရဘုရာားူသ္ အာမဗ

ႏွမေ့္႐ မပပေူာ ္တိအာား ူ၏ူာား အို္္ဇ္္ (ဣဇာတ္)ႏွမေ့္႐

ူ၏ေမမား ယာ္ုပ္အာား အစၥေရား (ဣူေရလ)

း၊

ု ေခးေူာူာား (၁၂ဒ ေယာ္္ႏွမေ့္႐ မိူာားစု္ို

ေပားေူာ္လသ္ား ေနာ္္်ုားတေ္ ူတိုူသ္ ယုတ္မာေ္ာ္္္လစ္ေူာ အ လစ္ဘုရေ္မလာားထတေ္
္ိန္ဘဝူို ္လေရာေ္ခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ထိုေ္ာ္္္လစ္ေူာ ရမေ္ဘုရေ္(ဖာေရာဘုရေ္)ူသ္ ူတိုအာား
တမဖသ္ားမဖသ္ားႏွမေ့႐္ ေူေစရန္ ရသ္ရယ္လလ္္ ခ္္ခၾြဲ ္မ္ားတမ္ားေူာ အလုပ္မလာား္ို ေစခိုေ္ားမခေ္ားမဖေ့္႐
အတေ္ားအအမၼ အႏွို္ေ္္လေ့္႐ခ့႐ၾြဲ ္ူသ့္။ ေနာ္္်ုား ဘစ (၁၄၄၆)ႏွမစ္ခန္တေ္ ထာဝရဘုရာားူခေ္
ူသ္ ေမာေရမအာား အစၥေရားတို္ို အ လစ္္ိန္ဘဝမမ ္ယ္တေ္ရန္ေစလႊတ္ခြဲ့႐ေပူသ့္။

၄့။ ္ယ္တေ္ရေ
မ ္ မိားု ဇ္္ (ေမာေရမ)
အူ္္ (၈၀) ႏွမစ္အရယ္ရမိေူာ မိုားဇ္္(ေမာေရမ)အာား ထာ၀ရဘုရာားူခေ္္ ဖာေရာဘုရေ္ႏွမေ့႐္
ရေ္်ုိေ္ေတ႕ေစစပား မိမိလမလိပား္ို မပန္လသ္ေစလႊတ္ေစဖို ေတာေ္ား်ုိရန္ အမိနေပားခြဲ
္
့႐ူသ္(ထ္္ ၃)့။
အစတေ္

ဖာေရာဘုရေ္္မေေ္ား်ိုခြဲ့႐ေူာ္လသ္ား

ထာ၀ရဘုရာား္

ူ႕တုိေ္ားမပသ္တ၀မမ္ားအာား

ပလိပ္ေရာ ါအမလိပားမလိပားမဖေ့္႐ ္ပ္ေဘား်ုိား်ို္္ေရာ္္ေစူမဖေ့္႐ ေနာ္္်ုားတေ္ အစၥေရားလမလိပားအာား
မပန္လသ္ေစလႊတ္ေပားရန္ ူေဘာတလုိ္္ရူသ္ (ထ္္၄-၁၀)့။ ထာ၀ရဘုရာား္ ေနာ္္်ုား
္ပ္မ်ုိ္္ခေ္တေ္ ေမာေရမအာား အမပစ္အနာ္ေ္ားစပား ႏွုပလိပ်စဖိပားေူာ ူိုားူေယ္တစ္ေ္ာေ္္ုိ
ယဇ္ေ္ာေ္အမဖစ္ ူတ္မဖတ္ေစူသ့္။ ထုိူေယ္၏ အေူားအာား အစၥေရားလမလာား၏ ေနအိမ္တ
ခါားထုပ္ႏွမေ့႐္ တခါားထုပ္တုိေ္မလာားတေ္ ူုတ္လိမ္ားထာားေစရန္ သႊန္ၾ္ာားူသ့္။ ထုိအေူားူုတ္လိမ္ား
ထာားမခေ္ားမဖေ့႐္ ထာ၀ရဘုရာားူသ္ အ လစ္အာား ဖလ္္်ားေူာူ၏
လမလိပားမလာား္ို ္ာ္ယ္ေစမသ္မဖစ္ူသ့္။

ေူမခေ္ားအမပစ္ဒဏ္မမ အစၥေရား

အစၥေရားလမလိပားမလာားူသ္ ေူမေ္ားတမန္မလာားလ္္မမ ေနအိမမ
္ လာား္ို ္ာ္ယ္ရန္
အိမတ
္ ခါထုပတ
္ ္ေ
ို ၌
္ ူိားု ူေယ္ေူား ူုတလ
္ မ
ိ ား္ ထာားၾ္ူသ့္။ (ထ္္ ၁၂ား၂၁-၂၃)
အစၥေရားလမလိပားမလာားူသ္ ထာ၀ရဘုရာားအာားနာခစပား ူတုိေနအိမ္တခါားထုပ္ႏွမေ့႐္ တခါားတုိေ္မလာားတေ္
ူိုားူေယ္၏

အေူား္ုိူုတ္လိမ္ားထာားၾ္ူသ့္။

ဖလ္္်ားေူာူမလာား ေရာ္္လာေူာအခါ

ူိုားူေယ္၏ အေူားူုတ္လိမ္ားထာားူသ့္႐ တခါားတုိေ္ရမိေူာ အိမ္မလာား္ို ေ္လာ္ူာားူသ့္။
ေနာ္္်ုားတေ္ ဖာေရာဘုရေ္ူသ္

လ ားလမလိပားမလာားအာား အ လစ္မပသ္မမ ထ္္ခာရန္ ခေ့္႐မပပလုိ္္္ရ

ေလူသ့္။ လေပါေ္ား(၂)ူန္ားနားပါားူသ္ ေမာေရမေခးေ်ာေ္ရာေနာ္္ူို လုိ္္ခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ထုိအခါ
ဖာေရာဘုရေ္ူသ္

စိတ္ေမပာေ္ားူမဖေ့႐္

ူ၏စစ္တပ္အာား

အစၥေရားလတိုေနာ္္ူို

လုိ္္ရန္

ေစလႊတ္ူသ့္။ ူိုေူာ္ ထာ၀ရဘုရာား္ ျ္ားစာေူာတန္ခိုားေတာ္္ုိမပေလူသ့္။ ပေ္လယ္န
ူသ္ ႏွမစ္မခမ္ား္ြဲ၍ ထုိေရမလာားူသ္ ူတုိေနာ္္ူို လုိ္္လာေူာ စစ္တပ္မလာား္ုိလႊမ္ားမုိားူမဖေ့႐္
အ လစ္စစ္တပ္တစ္ခုလုားူသ္ ပလ္္စားူာားရေလူသ့္။

၅့။ ထာ၀ရဘုရာား၏ ပသတ္ေတာ္
ထာ၀ရဘုရာားူသ္ အစၥေရားလမလိပားမလာားအာား ူိနာ(်ုိေ္ားႏွုိေ္ားဒေတာေ္ူို ေခးေ်ာေ္စပား ူ၏လမလိပား
မလာားႏွမေ့႐္ ူေဘာတ္တိမပပူသ့္႐ အထိမ္ားအမမတ္အမဖစ္ ပသတ္ေတာ္ (၁၀)ပါား္ုိ ေပားခြဲ့႐ူသ့္။
ထာ၀ရဘုရာား္ ္တိေတာ္အတုိေ္ား ူတုိအာား လုားစခပေူာေနရာတေ္ ေနရာခလေပားပါေူာ္လသ္ား
အစၥေရားလမလိပားမလာား္ ဘုရာားူခေ္ႏွမေ့႐္ ူ၏ူမုိေ္ားဝေ္လမ္ားေၾ္ာေ္ားအာား ေမ့႐ေလလာ့႐္ာေ္လားဇား္န္ား
ခြဲ့႐ၾ္စပား မိမိတုိ၏ လမ္ားစ ္အတိုေ္ားေလမလာ္္ေနၾ္ူသ့္။

ေမာေရမူသ္ ူိနေတာေ္ေပး၌ ပသတ္ေတာ္ (၁၀)ပါား္ို လ္္ခရရမခ
ိ ူ
့႐ြဲ သ္
(ထ္္ ၂၀ား၁-၂၁)

၆့။ ူတုိ၏ အမပစ္မလာားအတ္္ မပန္လသ္ေပား်ပ္မသ့္႐အရာ
ထာ၀ရဘုရာားူသ္ ူ႕အာားနာမခမမရမိူသ့္႐ အစၥေရားအာား ဖလ္္်ားမသ့္႐အစာား ေယ္ရယ္ႏွုပလိပ
္လန္ားမာူန္စမ္ားစပား အမပစ္အနာ္ေ္ားေူာ ူိုားူေယ္တစ္ေ္ာေ္္ို ၀တ္မပပထာားူသ့္႐ေနရာူို
ေခးေ်ာေ္လာေစူသ့္။

ထုိူတို၏

ပုန္္န္လိုမခေ္ားႏွမေ့႐္

မနာခမခေ္ားအမပစ္တုိအာား

ထုိူုိားူ

ေယ္အေပး လႊေ
ြဲ မပာေ္ားူသ့႐္ အူေ္ေ်ာေ္ရန္ ဘုရာားူခေ္အာား မနာခေူာလ၏လ္္္ုိ ထုိူုိား
ူေယ္အေပး တေ္ေစူသ့္။

လ႕အမပစ္္ို ယဇ္ေ္ာေ္ူားို ူေယ္ထ လႊြဲေမပာေ္ားမခေ္ားပုေ်ာေ္ခလ္္
(ဝတ္မပပရာ္လမ္ား ၁ား၄)
ထုိုေနာ္္ ူိုားူေယ္အာားူတ္စပား ယဇ္ပေဇာ္ူသ့္။ ဘစ(၁၄၀၀)၀န္ား္လေ္တေ္ ထုိအမဖစ္အ
ပလ္္မလာား မဖစ္ခ့႐ြဲေလူသ့္။ ူိုေူာ္ ထုိလမလိပားမလာားူသ္ ဘုရာား၏ူမုိေ္ား၀ေ္လမ္ားစ ္အာား ေမ့႐ေလလာ့႐
္ာ မိမိနသ္ား

န္မဖေ့႐္ ်္္ူာားၾ္မပန္ေလူသ့္။

ဘစ(၁၀၀၀)၀န္ား္လေ္း၊ ပလ လမလိပားမလာား တရုတ္မပသ္ယနန္နယ္မမ ရာ၀တမမစ္၀မမ္ားူို မ၀ေ္ေရာ္္လာ
မ ႏွမစ္ေပါေ္ား(၈၀၀)တေ္ ထာ၀ရဘုရာား္ အာမဗ
တေ္ေမမမာ္္ခ့႐ူ
ြဲ သ့္။

ထုိဘုရေ္ဒါ၀ိဒ္၏

မလိပားႏွယ္ထမ
ြဲ မ ဒါ၀ိဒအ
္ ာား အစၥေရားဘုရေ္အမဖစ္

ူာားေတာ္ူသ္

အာဒႏွမေ့႐္ ၀မမစ

ဘုရေ္ဒါ၀ိဒ္၏ မလိပားႏွယ္မမ ရမေ္ဘုရေ္အရာ္ုိ ထာ၀ရ်္္ခလိမ့္႐မသ္

အာမဗ

စပားေနာ္္

ု မိန္ေတာ္မူသ့္။

အခလိန္ႏွမေ့႐အ
္ မမလ ထာဝရဘုရာားူသ္ ူ္တိထာားေူာ ဒါ၀ိဒ္၏ူာားေတာ္အေၾ္ာေ္ား္ို အေူား
စိတ္ူိရမိေစရန္ ပေရာဖ္္မလာားအာား ေစလႊတ္ခြဲ့႐ူသ့္။ ဘစ(၈၀၀)၀န္ား္လေ္တေ္ ပေေရာဖ္္တစ္ပါား
္ ထိုူာားေတာ္္ို ဗ္္လေ္

ူသ့္႐စမိပ႕ေယ္ေလား၌ ေမားဖာားမသ့္႐အေၾ္ာေ္ားႏွမေ့္႐ ူ၏အရေ္ားအမမစ္

ဇာတိမမာ ထာ၀ရ္ာလ္မဖစ္ူသ္

ုျ္ိပတေ္ေ

ာခြဲ့႐၏(မိ္ၡာ ၅ား၂)့။ ဘစ(၇၂၀)၀န္ား္လေ္တေ္

အမခာားပေရာဖ္္တစ္ပါား္လသ္ား ထိုအုပ္စိုားမသ့္႐ အရမေ္ူသ္အစၥေရားလမလိပား အပလိပ္သာမမ ေမားဖာား
လာမသ့္႐ အေၾ္ာေ္ားႏွမေ့႐္ ူ႕အာား ထာ၀ရအူ္္ရမေ္ေတာ္မေူာအဘ
ထပ္မ ေမပာၾ္ာားခြဲ့႐ူသ္(ေ

ု ေခးတေ္မသ့္႐အေၾ္ာေ္ား

ရမာယ ၉ား၆)့။

၇့။ အဖ
့႐ ယ္ေမားဖာားေတာ္မမခေ္ား
ေနာ္္်ုားတေ္ လန္ခြဲေူာႏွမစ္ေပါေ္ား ၂၀၀၀ ေ္လာ္ခန္႕၌ အစၥေရားႏွိုေ္ေရမိ နာဇရ္္စမိပ႕ူအပလိပ္သာ
တစ္ေယာ္္ထူို႕ ေ္ာေ္ား္ေ္တမန္တစ္ပါားေပးလာစပား ူမူသ္ ္ေလားတစ္ေယာ္္ေမားဖာား
ရမသ္မဖစ္ေၾ္ာေ္ားႏွမေ့႐္ ထို္ေလားူသ္ ူ႕လမလိပားမလာား္ို အမပစ္မမ္ယ္တေ္မသ့္႐ူမဖစ္ေူာေၾ္ာေ့္႐
ေယ

ေူာအမသ္မဖေ့္႐ မမသ့္႐ေခးရမသ္မဖစ္ေၾ္ာေ္ား ေမပာခြဲ့႐ပါူသ့္။ တစ္တိုေ္ားမပသ္လုား ူန္ားေခါေ္

စာရေ္ားေ္ာ္္ရန္ ဘုရေ့္႐အမိန္႕ထ္္လာေူာအခါ ထိုအပလိပ္သာမာရိူသ္ ူႏွမေ့္႐ေစ့႐စပ္ထာား
ေူာ ူတို႕ူာားေယာူပ္ႏွမေ့္႐အတ ေယာူပ္၏ဇာတိ ဗ္္လ္္စမိပ႕ူို႕ူာားခြဲ့႐ၾ္ရူသ့္။

ေယရ္ို ဗ္္လေ္၌ အပလိပစေ္မာရိအာားမဖေ့္႐ ဖာားမမေ္ခူ
့႐ြဲ သ့္။ (လု္ာ ၂ား၁-၇)

ႏွမစ္ေပါေ္ားေထာေ္ခလၾ္ာစပမဖစ္ေူာ ပေရာဖ္္မပပခလ္္မလာားူသ္ မာရိ္ ထိုူေယ္္ို နိမ့္႐္လလမစာ
ႏွာားစာခ္္ထ၌
ြဲ ေမားဖာားေပားေူာအခလိန္၌ အမမန္မပသ့႐္စုလာခြဲ့႐ပါူသ္(လု္ာ ၂ား၁-၈)့။ ထိုသတေ္
ဗ္္လ္္စမိပ႕အနားတစ္၀ို္္ရမိ

ူိုားထိန္ားမလာား်ူို႕ ေ္ာေ္ား္ေ္တမန္ားမလာား ေၾ္ားေၾ္ာ္ူသ္မမား၊

“္ယ္တေ္ရမေ္ ေယ ဘုရာားူသ္ ူေ္တို႕အဘို႕ ယေန႕ေမားဖာားစပား”

၍ မဖစ္ူတသ္ား့။

ေယရူသ္ ဗ္္လေ္၌ ဖာားမမေ္မခေ္ားခစပားမဖစ္ေၾ္ာေ္ား ေ္ာေ္ား္ေ္တမန္မလာား္
ူိားု ထိနား္ တိထ
ု ၾ္ာားေမပာူသ့္။ (လု္ာ ၂ား၈-၂၀)
ထိုေနရာႏွမေ့္႐ အလမမ္ားေ၀ားူာ အေရမ႕တိုေ္ားရမပ
ိ သာရမိမလာား္ိုလသ္ား ေ္ာေ္ား္ေ္ၾ္ယ္္ အစၥေရားႏွိုေ္ေ
၏ ဘုရေ္အူစ္်္ို ူာားေရာ္္ဖားေမမာ္ၾ္ရန္ ေဖာ္မပေပားခြဲ့႐ူသ္(မ
ေယ ူသ္ အာမဗ

ြဲ၂ား၁-၁၂)့။ ထိုူေယ္

(ဘစ - ၂၁၆၆)၏ အမလိပားအႏွယ္မဖစ္ေူာ ေရမားယုဒလမလိပားမလာား၏ ရမေ္ဘုရေ္

ဒါ၀ိဒ(္ ဘစ ၁၀၀၀)၏ မလိပားႏွယ္မမ ်ေ္ားူ္္လာခြဲ့႐ူမဖစ္ပါူသ့္။
ေယ ူသ္ နာဇရ္္စမိပ႕တေ္ ျ္ားမပေ္ားလာခြဲ့႐စပား ပသာအရာ၌ တိုားပာားလာ္ာ လတိုေ္ား္ူ႕္ို
ခလစ္ခေ္ၾ္ူသ့္။ ူ္္ေတာ္(၃၀ဒ မပသ့္႐ေူာအခါ ေလာ္ ္ိုေစလႊတ္မခေ္ားခရေူာ အေၾ္ာေ္ား
ရေ္ား္ို လ္္ေတ႕အေ္ာေ္အထသ္ေဖာ္ရန္ အခလိန္ေရာ္္လာခြဲ့႐ူသ့္။ ေ ယ ူသ္ ူ႕္ိုယ္ူ
ဘုရာားူခေ္၏ူာား
(ေယာ

ု

ေခး်ို္ား၊

ေါူသ္

ေါ့႐ခမသ္ားေတာ္ႏွမေ့္႐

တစ္လုားတစ္၀တသ္ားမဖစ္၏

န္၁၀ား၃၀)့။ ေယ ူသ္ ဤလာ္ူို႕ မၾ္လာခေ္တေ္လသ္ား

ထာ၀ရဘုရာားူခေ္

အမဖစ္ရမိႏွမေ့႐္ ေနခြဲစ့႐ ပားူာားအမဖစ္ ေလာ္ ္ိုၾ္လာမခေ္ားမမာ လူာားဇာတိအမဖစ္္ို လာေရာ္္ခယ မခ

မခေ္ားူာလမလေ္မဖစ္ပါူသ္ (ေယာ

၁ား၁၄)့။

ေယ ္

အာမဗ

မမဖစ္မ

ု်ိုပါူသ့္။ ပစၥပပၸန္အခလိန္ႏွမေ့္႐ူာ ူ္္်ိုေ္ေူာ ေါမဖစ္ူသ္
္ိုအူုားမပပမခေ္ားအာားမဖေ့္႐ ေယ ူသ္

ူ႕အတ္္အစအ ား

အတိတ္္ပေ္ တသ္ရမိလာခြဲ့႐ူမဖစ္ေၾ္ာေ္ားႏွမေ့္႐ မ
ေ ါတမမမအစ

ူတို႕အာားလုား ေလာ္မမာ

ေါမဖစ္၏(ေယာ

၈ား၅၈)

ေူာ စ္ာားလုား “I am”

ူသ္မရမိေၾ္ာေ္ားး၊

ထာ၀ရဘုရာား

ာအလ္္ဇႏွၵာားး၊ ်ို္ေရားတားး၊ ္န္မဖ ရမပ္း၊

မေမားဖာားလာခေ္္တသ္ား္ ေ

ယ ူသ္ထာ၀ရ

တသ္ရမိခြဲ့႐စပားူာားမဖစ္ပါူသ့္။ ူူသ္စၾ္၀႒ာျ္ား တစ္ခုလုား္ို ဖန္်ေ္ားခြဲူ
့႐ သ္ ( ေယာ ၁ား၂-၃း၊
ေ္ာေလာူြဲ ၁ား၁၆)့။ ထိုမမလမ္ပါ့။ ယခုအခလိန္ထိတိုေ္ ေအာေ္ ူဖန္်ေ္ားခြဲ့႐ေူာ အရာအာားလုား္ို
ထိန္ားခလပပ္ေနပါူသ္(ေ္ာေလာူြဲ ၁ား၁၇း၊ ေ

စဗြဲ ၁ ား ၃)့။

၈့။ အမပစ္မရမူ
ိ သ့္႐ တစ္ ားတသ္ားေူာလူာား
ဘုရာားူခေ္ူသ္

အလန္ူန္႕ရမေ္ားစပားး၊

အမပစ္္ိုမုန္ားေူာူမဖစ္ေူာ္လသ္ား ေယ ူသ္

ဤေလာ္ူို႕ၾ္လာမခေ္ားူသ္ လူာားတို႕၏ မနာခမခေ္ားအမပစ္္ို စရေ္ဖို႕မ
အဖိုားအခေပားရန္ရမိေူာ
အမၼေ

လူာားတို႕၏ေူမခေ္ား္ို

ုတ္ပါ့။ အမပစ္၏

္ုိယ္စာားလာေရာ္္ခေပားခြဲ့႐မခေ္ားမဖစ္ူသ့္။

ာေ္ား္လမ္ားတေ္ အမပစ္တရာား္ို ဖုား္ယ္ရန္ အမပစ္အနာ်ာ္ေ္ားေူာ ူိုားူေယ္မဖေ့္႐

ယဇ္ပေဇာ္ူသ့္႐နသ္ားမဖစ္၏့။ ေယ ူသ္

ဘုရာားူခေ္၏အမေတာ္္ို

စတေ္ူသ့္႐အခါ

ူႏွမေ့္႐

ေခတ္စပိပေ္ပေရာဖ္္ျ္ားတစ္ပါား္ ေ ယ ္ိုမမေ္ေူာအခါ “ေလာ္အမပစ္္ို ေ်ာေ္ူာားေူာ
ဘုရာားူခေ္၏ ူိုားူေယ္္ိုၾ္သ့္႐ေလာ့႐”

ု ေၾ္ားေၾ္ာ္ခြဲ့႐ပါူသ့္။

ေယ ူသ္ စုလေ္ေူာ အူ္္တာမဖေ့္႐ အူ္္ရမေ္ခြဲ့႐္ာ အမပစ္တစ္ခ္
ု ိုမမလ မ္လ ားလန္ခ့႐ပ
ြဲ ါ့။
(ေ

စဗြဲ ၄ား၁၅း၊ ၁ ေပ ၂ား၂၂း၊ ၁ ေယာ ၃ား၅)့။ လတိုေ္ားျ္ပ်ုရေူာ စုစမ္ားေႏွမာ္္ယမ္္မမလိပားစု

ရေ္်ိုေ္ျ္ပေတ႕ခြဲ့႐ေူာ္လသ္ား မပစ္မမာားမခေ္ားမရမိခြဲ့႐ေခလ့။ ေယရူသ္ နတ္်ိုားမလာား္ို နေ္ထုတ္ူသ္
(မ

ြဲ

၈ား၁၆း၊

၉ား၃၃)း၊

ေရေပး၌

လမ္ားေလမလာ္္ူသ္

လိေ္ားတပိုား္ို စေိမ္ေစူသ္ (မာ္ု ၄ား၃၉)း၊

ေလမပေ္ားမုန္တိုေ္ားႏွမေ့႐္

မ္လန္ားမာေူာူး၊ မလ္္စိ္န္ားေူာူး၊ ်႕အနာား

မၾ္ာားေူာူမလာား္ို ေပလာ္္္ေ္ားေစူသ္ (မ
(ေယာ

(၁၄ား၂၂-၂၇)း၊

ြဲ ၉ား၂၇-၃၅)း၊ ေူေူာူ္ိုမပန္ရမေ္ေစပါူသ္

န္ ၁၁ား၂၈-၄၄)့။ ေနာ္္်ုားတေ္ ူ္္ေတာ္(၃၃)ႏွမစ္ မပသ့္႐ ေူာအခါ ္မၻာေမမမတသ္ရမိ

မ္ ဘုရာား၏အျ္စသ္ေတာ္္ို အေ္ာေ္အထသ္ေဖာ္ရန္ (တမန္ ၂ား၂၃) ူ႕္ိုယ္ူ ဘုရာားႏွမေ့္႐
တန္ားတူသ္

ု ေမပာ်ိုေူာမပစ္ခလ္္မဖေ့္႐ ဖမ္ား်ားခခြဲ့႐ူသ့္။ ေရာမတို႕၏ စစ္ေ်ားမခေ္ား အမိလပားမလိပား

္ို္ခရစပား အမပစ္မရမိေူာ္လသ္ား ေူမခေ္ားမပစ္ဒဏ္ စရေ္ခ ခြဲရ
့႐ ူသ္ (ေယာ ၁၈ား၃၈း၊ ၁၉ား၄း၊၆)့။
ူို႕ေူာ္လသ္ား ထိုအမဖစ္အပလ္္အာားလုားမမာဘုရာားူခေ္၏ ျ္ိပတေ္စစ ္ထာားခြဲ့႐ူသ့္႐ အျ္အစသ္
မဖစ္ပါူသ္ (တမန္ ၄ား၂၇ - ၂၈း၊ ဗလာဒိတ္ ၁၃ား၈)့။ ဘုရာားူခေ္၏ူာားေတာ္္ို ယုၾ္သ္ေူာူ
အေပါေ္ားတို႕ူသ္ ပလ္္်ားမခေ္ားူို႕မေရာ္္း၊ ထာ၀ရအူ္္္ိုရေစမခေ္ားေမာ ဘုရာားူခေ္ူသ္ မိမိ
၌ တစ္ပါားတသ္ားေူာ ူာားေတာ္္ိုစန္႕ေတာ္မူသ့္႐တိုေ္ေအာေ္ ေလာ္ူာားတို႕္ိုခလစ္ေတာ္မ၏့။

ေယ ူသ္ ္ိႏွု္ပတ
္ ႕ို အမပစ္အစာား ္ာားတုိေေ
္ ပးတေ္ ူမိမလာားမဖေ့္႐
္ပ္တေ္ ္
ို ထ
္ ာားမခေ္ားခရူသ္ (မ

ြဲ ၂၇ား၂၄-၆၂း၊ ေယာ

န္ ၁၉ား၁၇-၄၂)

ဘုရာားူခေ္၏ူာားေတာ္္ို ယုၾ္သ္ေူာူအေပါေ္ားတိူသ္
ု
း၊
ပလ္္စားမခေ္ားူိမေရာ္္
ု
း၊ ထာဝရအူ္္္ို ရေစမခေ္ားေမါး၊ ဘုရာားူခေ္ူသ္ မိမိ၌
တပါားတသ္ားေူာ ူာားေတာ္္ို စန္ေတာ္မူသ္တ္ေ
ို ္ေအာေ္ ေလာ္ူာားတိ္ိ
ု ု
ခလစ္ေတာ္မ၏့။ (ေယာ

န္ ၃ား၁၆)

ေယ ူသ္ ူစ္ပေ္ေပးတေ္ ူမိမလာားမဖေ့္႐ ္ပ္တေ္ ္
ို ထ
္ ာားမခေ္ားခရူသ္ (္ာားတုိေ္
ပုူ႑ာန္)း၊ ္ိႏွု္ပ္တို႕္ိုယ္စာား အေူခခြဲစပား ေမမမမမပပ္ူစ ိပၤ လ္မခေ္ားခခြဲ့႐ပါူသ့္။

ေယရူသ္ ေူမခေ္ားမမထေမမာ္္ခူ
့႐ြဲ သ့္။ (မ

ြဲ ၂၈း၊ ၁ ေ္ာ ၁၅ား၃-၉)

ေယ ူသ္ ္ာားတုိေ္ပုစ ူစ္တုိေ္ေပးတေ္ ူမိမလာားမဖေ့္႐ ္ပ္တေ္ ို္္ထာားမခေ္ားခရ္ာ ္ိႏွု္ပ္တို႕
အစာား ၀ေ္ေရာ္္အေူခစပား ူခလၤပိေ္ားထြဲူစ ၤပ

္မခေ္ားခခြဲ့႐ရူသ့္။ ူို႕ေူာ္လသ္ား ူုားရ္္ေမမာ္္

ေန႕တေ္ ေူမခေ္ား္ို အႏွိုေ္ယ္ာ ရမေ္မပန္ထေမမာ္္ခြဲ့႐ပါူသ့္။ ထိုေယ ရမေ္မပန္ထေမမာ္္မခေ္ား
အ့႐ၾူဖယ္ရာ အမဖစ္အပလ္္္ို လေပါေ္ား ၅၀၀ေ္လာ္္ မလ္္မမေ္္ိုယ္ေတ႕ူိမမေ္ခြဲ့႐ၾ္ူသ္(၁
ေ္ာ ၁၅ား၆)့။ ရမေ္မပန္ထေမမာ္္ခြဲ့႐ူသ့္႐ေနာ္္ပိုေ္ား ရ္္ေပါေ္ား(၄၀)လုားလုား ူတို႕္ို ေယ ္ိုယ္
တိေ
ု ္စ္ာားေမပာခြဲ့႐ူသ့္။
ေယ ၏ေထားေပ႕ဖ္္ရမ္ားမခေ္ား္ိုလသ္ား ခခြဲ့႐ၾ္ရူသ့္။ ူႏွမေ့္႐အတ ခရားေလမလာ္္လမမ္ားၾ္္ာ ူ၏
တရာားေဒူနာမလာား္ိုလသ္ား တစ္ဖန္မပန္နာားေထာေ္ခေ့္႐ရခြဲ့႐ၾ္ူသ့္။ ထို႕ေနာ္္္ ူတစ္ဖန္မပန္လာ
ားမသ္

ု ္တိေတာ္္ိုေပားခြဲ့႐စပား (ဗလာဒိတ္ ၁၉ား၁၁ဒ ေယ ူသ္ ေ္ာေ္ား္ေ္ယူို႕ မိုားတိမ္္ို

စားလလ္္ မပန္ၾ္ူာားခြဲ့႐ပါူသ္ ( ေယာ ၁၄ား၂--၃း၊ မ

ြဲ၂၆ား၆၄း၊ မာ္ု ၁၄ား၆၂)့။ ူ႕ေနာ္္လို္္

တပသ့္႐မလာားအာား ္မၻာ့႐ႏွိုေ္ေအရပ္ရပ္ူို႕ူာားေရာ္္စပား ူမိုေ္ားေၾ္ာေ္ားထြဲ္ ထိုလမ္ားအေၾ္ာေ္ား
္ိုေမပာဖို႕ ူမိန္႕မမာခြဲ့႐ူသ္(မ

ြဲ ၂၈ား၁၉း၊ တမန္ ၁ား၈)့။ ထိုအခလိန္မမစစပား ေယ ၏ူမၼာတရာားူသ္

အစၥေရားႏွိုေ္ေမမတစ္်ေ့္႐ ္မၻာအႏွမူို႕ ပလ႕ႏွမ႕ူာားပါူသ့္။

ူမိေ
ု ား္ ၀ေ္လမ္ား
ေယ ခရစ္ေတာ္ ေ္ာေ္ား္ေ္ဘုူို႕ မပန္ၾ္ူာားစပားူသ့္႐အခလိန္္စစပား လမလာားတို႕ူသ္ ထာ၀ရ
ဘုရာားအေၾ္ာေ္ား္ို မစ ္ားစာားပြဲ ူတို႕လမ္ားႏွမေ့္႐ူတို႕ ်္္လ္္ရမေ္ူန္ေနထိုေ္ခြဲ့႐ၾ္ူသ္ (မ

ြဲ

၇ား၁၃-၁၄)့။ တစ္ခလိပ႕လမလာားမမာ လတို႕တထေ္ဖန္တားေူာ ဘာူာတရာားး၊ အေတားအေခးမလာားႏွမေ့္႐
အူစ္ထပ္မဖန္တားေူာ အယအ်မလာား္ိုူာ လို္္ေလမလာ္္္လေ့္႐ျ္ေနၾ္ူသ့္။ လမလာားစု
ူသ္ လန္ခြဲ့႐ေူာ ႏွမစ္ေပါေ္ား ၆၀၀၀ ခန္႕္ လူာားအာားလုား အာမဗ

မမတ်ေ့္႐ “ူေ့္႐အာားမဖေ့္႐

လမလိပားအေပါေ္ား တို႕ူသ္ ေ္ာေ္ားျ္ား မ ၤလာ္ို ခရၾ္လိမ့္႐မသ္” (္မၻာ ၁၂ား၃)

ေူာ ္တိ္ို

ထပ္မအတသ္မပပ ေစခြဲ့႐စပား အစၥေရားလမလိပားတို႕္ိုလသ္ား ထာ၀ရူာားအရာ (်ာလ ၂ား၇း၊ မ

ြဲ ၁ား၁)၌

တသ္ေစူသ့္။ မပန္လသ္ေမခရာခရႏွိုေ္ေူာ ထာ၀ရဘုရာားူခေ္၏ ူမိုေ္ား၀ေ္လမ္ား္ို

ုမစို္္း၊

ူတိမမခြဲ့႐ ၾ္ေတာ့႐ေပ့။ ထိုလမ္ား္ာား ထာ၀ရဘုရာား္ို ်န္႕္လေ္ေူာ လူာားတို႕ အမပစ္၏
ခလပပ္ေႏွမာေ္မမမ ေမဖလတ္မခေ္ား ရရမိႏွိုေ္ရန္ ေယ ခရစ္အာားမဖေ့္႐ ထာ၀ရဘုရာားစမေပားေူာလမ္ား မဖစ္ပါ
ူသ္(ေယာ

န္ ၁၄ား၆)့။ ္ိႏွု္ပ္တို႕ေနထိုေ္ေူာ ္မၻာေမမျ္ားေပးူို႕ ္ိုယ္တုိေ္လာေရာ္္ ေနထို

ေနထိုေ္္ာ စုလေ္ေူာအူ္္တာမဖေ့္႐ အူ္္ရမေ္ူာားခြဲ့႐စပား တစ္ေလာ္လုားအမပစ္အဖို ေူမခေ္ား
မပစ္ဒဏ္္ိုခယခြဲ့႐ပါူသ့္။ (ေယာ

န္ ၁ား၂၉း၊ ဖ္္ ၁ား၇း၊ ဗလာဒိတ္ ၁ား၅)့။

ေယရ္ “ေါူသ္ူားို ထိနား္ ေ္ာေ္ားမဖစ္၏့။ ူိားု ထိနား္ ေ္ာေ္ားူသ္ ူိားု တိအတ
ု
္္
မိမအ
ိ ူ္္္ို စန္တတ္၏့။” ( ေယာ

န္ ၁၀ား၁၁း၊ ၁ ေပ ၂ား၂၅)

အ်ိုပါ အ့႐ၾူဖယ္ူမၼာတရာားူသ္ ယခု္ိႏွု္ပ္တို႕ေူရမသ့္႐ ေနရာတေ္ ္ိုယ္စာား ၀ေ္ေရာ္္္ာ
္ာားတိုေ္ေပးတေ္ အေူခူာားေူာ ေယ ခရစ္ေတာ္္ို ္ယ္တေ္ရမေ္အမဖစ္ ယုၾ္သ္္ိုားစာား
လမလေ္ ဘုရာားူခေ္ႏွမေ့္႐ လတို႕ၾ္ာားတေ္ မိတ္ူ

ာယ မပန္လသ္ရရမိလာစပား အမပစ္လတ္မခေ္ား ေ္လားဇား

္ို ခစာားရမသ္မဖစ္ပါူသ္(၁ ေပ ၂ား၂၄း၊ ၂ ေ္ာ ၅ား၂၁)့။ ္ိႏွု္ပ္တို႕ူသ္ ထား္ြဲလမပ၍ အ့႐ၾူ
စိတ္လပ္ရမာားဖယ္ ေ္ာေ္ားေလာ္္ေူာ အလမအပမလာားႏွမေ့္႐ မပသ့္႐န္္ူသ့္႐ေနရာတေ္ ဘုရာားႏွမေ့္႐
အတ ထာ၀ရေနထုိေ္ူာားရမသ့္႐ အခေ့္႐ရရမိထာားူသ္ ( ေယာ ၁၁ား၂၈ - ၂၉)့။ ူို႕ေူာ္ ထိုအခေ့္႐
ထားရရမိႏွုိေ္ရန္

ား်ုား္ိႏွု္ပ္တို႕တစ္ ားခလေ္ား၏ စိတ္ခလမ ေ္ာေ္ားမ္ုူိုလ္မလာားမဖစ္ေူာ ဒါနး၊ ူလ

(ေရာမ ၁၀ား၂၈-၂၉) အာားမဖေ့္႐ ူုခဘုေရာ္္ဖို႕ ရသ္ရယ္ခလ္္အာား လုား၀စန္႕လႊတ္ရမသ့္။ မိမိ
အမပစ္မမ လတ္ေမမာ္္ခေ့္႐ရရမိ္ာ ဘုရာားႏွမေ့္႐အတ ထာ၀ရေနခေ့္႐ရရမိရန္ ူမိုေ္ား၀ေ္လမ္ားမဖစ္ေူာ
ဘုရာားူခေ္၏ူာားေတာ္္ို ယုၾ္သ္္ိုားစာားဖို႕ မဖစ္ပါူသ့္။ (ဗလာဒိတ္ ၂၁ား၁-၄)့။
ေယ ္း၊ “ေါူသ္ လမ္ားခရားမဖစ္၏့။ ူမၼာတရာားလသ္ားမဖစ္၏့။ အူ္္လသ္ားမဖစ္၏့။ ေါ့႐္ိုအမမ
မမပပလမလေ္အဘယ္ူမမလ ခမသ္ားေတာ္ထူိုမေရာ္္ရ (ေယာ ၁၄ား၆)့။ “၀န္ေလား၍ ပေ္ပန္ားေူာ
ူအေပါေ္ားတို႕ေါ့႐ထူိုလာၾ္ေလာ့႐း၊ ေါူသ္ခလမ္ားူာေပားမသ္” (မ

ြဲ ၁၁ား၂၈)့။

ထာ၀ရဘုရာား္ို အမမန္တ္ယ္ ူိမမေ္ခလေ္ပါူလာားး၊ ူေ့္႐အမပစ္မလာားမမ အမမန္လတ္ေမမာ္္ခေ့္႐
ရခလေ္ပါူလာား (၁ေယာ ၅ား၁၃)့။
ူေ့႐္အမပစ္မလာား္ို

ခေ့္႐လတ္ေပားဖို႕ ေယ ခရစ္ေတာ္ထမမာ

ူခေ္အမဖစ္ ၀န္ခပုအပ္ပါ့။ ူေ့္႐္ို ္ယ္တေ္ဖို႕ရန္

်ုေတာေ္ားပါ့။

ူေ့္႐ဘ၀၏

အရမေ္

ေယ ခရစ္ေတာ္္ိုူာ ယုၾ္သ္္ိုားစာားပါ

(ေယာ ၃ား၁၆)့။ ူို႕မပပလမလေ္ူူသ္ ူေ့္႐ဘ၀ထြဲ၀ေ္လာစပား ူေ့္႐အာား အူစ္ေူာႏွမလုားူာား္ို
ေပားပါလိမ့္႐မသ့္။ ူေ့္႐အထြဲတေ္ ူ၏၀ိသာ ္ေတာ္္ ၀ေ္ေရာ္္ေနရာယ္ာ ူေ့္႐္ိုေမပာေ္ားလြဲ
ေစပါလိမ့္႐မသ္ (ဗလာဒိတ္ ၃ား၂၀း၊ ေယဇ ၃၆ား ၂၆-၂၇)့။
ူမိုေ္ား၀ေ္လမ္ားအေၾ္ာေ္ား္ို

ပိုမိုူိရမိလိုလမလေ္

ူေ့႐္အနားအနာားမမာရမိေူာ

ယုၾ္သ္ရပ္တသ္ူသ့္႐ အူေ္ားေတာ္တစ္ပါားပါား ူို႕မ

ူမၼာ္လမ္ားအတိုေ္ား

ုတ္ ူေ့္႐် ဒစာေစာေ္္ိုေပားပိေူာူ
ု

်္ို ်္္ူယ္ေလ့႐လာႏွိုေ္ပါူသ့္။
“၀န္ေလား၍ ပေ္ပန္ားေူာူအေပါေ္ားတိ႕ု ေါ့႐ထူိလာၾ္ေလာ့႐
ု
း၊ ေါူသ္ခလမ္ားူာေပားမသ္”
(မ

ြဲ ၁၁ား၂၈)့။
ူခေ္ေယရခရစ္ေတာ္

